فرهنگ و هنر

یکشنبه  11شهریور 1397

تئاتر
در بیستمین «شنبههای انقالب» مطرح شد

انقالب اسالمی تئاتر را
به دست مردم سپرد

بیس��تمین ش��نبه انق�لاب ب��ا موض��وع
دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه تئاتر و
نمایش به همت جنبش مردمی پاسداشت 40
سال انقالب اسالمی در خانه هنرمندان برگزار
ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،در این نشست
چهرههایی چون دکتر نصراهلل قادری نویسنده،
کارگ��ردان و پژوهش��گر تئات��ر ،دکتر احمد
جوالیی نویس��نده و کارگ��ردان تئاتر ،کورش
زارعی بازیگر و مدیر مرکز هنرهای نمایش��ی
حوزه هنری انقالب اسالمی ،اعظم بروجردی
نویس��نده و کارگردان تئات��ر ،امیر نصیربیگی
رئیس س��ازمان بسیج هنرمندان ،علی محمد
رادمنش نویس��نده و کارگردان تئاترخیابانی،
حسین مسافرآستانه دبیرکمیته تئاتر ،ندا ثابتی
کارگردان تئاتر ،محمدعلی ش��هنی دشتگلی
مدیر پیش��ین اداره کل هنرهای نمایش��ی و
دیگر کارشناس��ان این حوزه حضور داش��تند.
کورش زارعی ،رئیس مرکز هنرهای نمایش��ی
حوزه هنری در ابتدای این نشست در سخنانی
با اشاره به نگاه متفاوت انقالب اسالمی به هنر
تئاتر ،گفت :انقالب اس�لامی نگاهی متفاوت
به تئات��ر دارد از همین رو در ابتدا جش��نواره
تئاتر فجر راهاندازی ش��د و اکن��ون در عرصه
بینالمللی برگزار میش��ود به نحوی که تئاتر
بینالملل��ی فجر در عرصه جهانی برند ش��ده
است .تئاتر انقالب اسالمی در سطح بینالمللی
اج��را و روی صحنه میرود و حضور فعالی در
این عرص��ه دارد .در حال حاض��ر از تئاتر روز
دنیا جلوتر هس��تیم و میتوانیم با بهرهگیری
از جوان��ان و نس��ل جدی��د اتفاق��ات خاص و
بینظی��ری در دنیا رقم بزنی��م .وی در بخش
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حوزه
هنری جریان جدیدی آغاز شده است ،تصریح
کرد :هنرمندان در مس��جد تربیت میشوند و
در عرص��ه هنر کار حرف��های انجام میدهند؛
افرادی همچون حاتمیکیا ،سلحشور ،شورجه،
مجیدی ،دری و ...دستاوردهای انقالب اسالمی
در حوزه س��ینما هستند .هنر تئاتر ما در دنیا
زبانزد خاص و عام است ،در هزار پایگاه مسجد
تئاتر اجرا میش��ود و برای این منظور در 27
استان دفتر تئاتر مساجد ایجاد شده است و در
حال حاضر تئاتر مردمی در مساجد در شکل
نوینی در حال اجراست .رئیس مرکز هنرهای
نمایشی حوزه هنری اظهار کرد :تئاتر مساجد
یکی از عوامل مهم مردمی شدن تئاتر و تربیت
مخاطب است به نحوی که در  10سال آینده
جمعیتی که با تئاتر تربیت میش��ود 10برابر
میشود که تربیت شده مساجد هستند .اعظم
بروج��ردی ،مدیر پردیس تئات��ر تهران نیز در
ادامه بیس��تمین ش��نبه انقالب اظهار داشت:
انقالب اسالمی هنر را مردمی و به آنان اعتماد
کرد و این هنر را به دس��ت مردم سپرد .وی با
اشاره به افتتاح کانون تئاتر بانوان بعد از انقالب
ادامه داد :حضور بانوان در تئاتر قبل از انقالب
بس��یار کم بود و در حوزههای نویس��ندگی و
کارگردانی تئاتر تعداد آنان انگشتش��مار بود
و حتی میتوان گفت بانوان در حاشیه بودند.
قبل از انقالب در حوزه تئاتر برای زنان امنیتی
وجود نداشت ولی امنیت و احترام به بانوان در
حوزه تئاتر بعد از انقالب بهوجود آمد.
نمایشخانگی

بازیگران جدید به «نهنگ آبی»
جیرانی پیوستند

حمیدرضا آذرنگ ،الهام کردا ،ستاره پسیانی
و دیب��ا زاهدی ب��ه «نهنگ آبی» پیوس��تند.
به گزارش «وطنامروز»« ،نهنگ آبی» که فضای
تازهای دارد و داستان متفاوتی را روایت میکند
به کارگردانی فریدون جیرانی ،نویسندگی بهرام
توکلی و تهیهکنندگی سعید ملکان برای پخش
در ش��بکه نمایش خانگی و س��رویس فیلیمو
ساخته میش��ود .تاکنون حضور لیال حاتمی،
ساعد سهیلی ،حس��ین یاری ،ویشکا آسایش،
ماهور الوند ،مجید مظف��ری ،پریوش نظریه و
آزاده صمدی در این س��ریال قطعی شده است
و بزودی عوامل پشت صحنه و دیگر بازیگران
این مجموعه معرفی خواهند ش��د .همچنین
آالله هاشمی ،دستیار اول کارگردان و برنامهریز
این سریال است و بابک کریمی طاری طراحی
صحنه ،مارال جیرانی طراح لباس و سعید زند
صدابرداری «نهنگ آبی» را بر عهده دارند.

امیر مرادی* :دستکم در عرصه شعر کهن فارسی
و بویژه پیش از صفویه ،کمتر شاعری داشتهایم که
تمام ه��م و غم خود را بر س��رایش برای اهلبیت
متمرکز کرده باشد اما میدانم و میدانید که رونق
ش آیینی -در همه انواع آن -در چند دهه اخیر
سرای 
(که خود در اثر عواملی مثل تعدد هیئات مذهبی و
نیاز به شعر بهروز و جدید ایجاد شده است) ،سبب
شده تیراژ اینگونه سرایش ،بسیار باال برود ،تا حدی
ی آیینی مینامند و
که عدهای خود را صرفاً ش��اعر 
میدانند ...و بماند.
 - 1آیینی بهآیین؛ مسأله این است

چالشبرانگیزترین ضلع س��هگانه «شاعر ،شعر،
مخاطب» در شع ر آیینی ،ضلع مخاطب است .شاعر
و شع ر آیینی ،بخواهد یا نخواهد ،بخواهیم یا نخواهیم،
در براب��ر مخاطبی قرار میگیرد که غنی اس��ت از
نشانهها و کدهای مذهبی و به اصطالح هیاتیترش،
کنایهفهمی .منظورم این اس��ت که گ��وش و دل و
گوش دل مخاطب شع ر آیینی ،مستعد آن است که
با هر کلمه آش��نایی ،پر بکشد و حادثههای پیشتر
شنیده را به رصد دوباره بنشیند .از همینجاست که
کار شاع ر آیینی سخت و ساده میشود؛ ساده از آن
جهت که در فضای محدود ش��عر -به لحاظ لوازمی
چ��ون وزن و قافیه -میتواند اقتصادیتر عمل کند
و س��خت از آن جهت که شعر تازه سرودن و وضع
المانهای جدید ،نیازمند تبحر بیش��تری است .به
سختی کار ،مقید بودن خیال در عرصه مذهب را هم
باید اضافه کرد .پس مساله اینجاست که صرف اینکه
ب آیینی بگنجد (به
ما شعری بگوییم که در چارچو 
لحاظ عوام) ،کار چندان دشواری نیست؛ آنچه دشوار
ن آیینی بهآیین است.
است ،سرود 
 - 2آیین سرایش آیینی

وقتی هنوز پاس��خ به س��ؤال «شعر چیست؟»
ممکن نیست ،پاسخ به سؤال «شعر خوب چیست؟»
هم به همان اندازه و بل بیشتر ،غیر ممکن مینماید
و طبیعتاً س��ؤال «شع ر آیینی خوب چیست و چه
ویژگیهایی دارد؟» هم سرنوشت متمایزی ندارد.
س��هلترین راه این اس��ت که همه چی��ز را ارجاع
بدهیم به سلیقه مخاطب و آن وقت دیگر هر شعری
و هر شاعری قابل توجیه است و مگر نه اینکه خدا
انسان را آفرید و انسان توجیه را؟ ترس از آنارشیسم
ادبی ،تعیین متر و معیار -ولو ناقص و مختلف -برای
شعر و شاعری را الزامی میکند .بیشک این التزام،
چیزی از ابهام سؤاالت بند قبل نخواهد کاست اما
هر مخاطب ادبی جدی را به فکر وادار میکند .در
این آن ،در پاس��خ به س��ؤال سوم که مساله اصلی
این یادداش��ت اس��ت ،من اینطور فکر میکنم که
ش��ع ر آیینی بس��زا و آرمانی ،ش��عری است که در
توصیف وقایع -غمبار یا شادیآور -متوقف نماند و
بتوان��د به دور از غلو ،از اهلبیت الگویی ارائه بدهد
که به کار انس��ان امروز بیای��د ،اگرنه موزون کردن
حوادثی هزاران بار موزونش��ده ،اگر هم در عرصه
زیباییآفرینی موفق باشد ،از تأثیرگذاری حقیقی
و عمی��ق بارها و بارها دور اس��ت .ب��ه عقیده من،
مث ً
ال مثنویهای علی معلمدامغانی و محمدکاظم

تأملی بر کتاب «لحظههای بیمالحظه» اثر مبین اردستانی

تداوم زیستن

کاظمی در اکثر موارد ،بس��یار بیشتر از ترکیببند
محتشم ،آیینی است ،چرا که من مخاطب را بیشتر
متوجه این امر میکند که «فالنی! کل یوم عاشورا
و کل ارض کربال» و بیشتر متوجه این امر میکند
که هیچ انتخاب خنثایی در جه��ان وجود ندارد و
هر انتخابی یا در مس��یر سعادت است یا در مسیر
ش��قاوت و ال غیر .این کارآمدی مالک من است و
ب��رای تحقق آن ،فرم و محتوا (اگر قائل به تفکیک
آنها باشیم که من نیستم) هر دو میتوانند دخیل
باش��ند .یعنی همانقدری که یادآوری کاظمی از
جنگ احد در مثنوی «ای به امید کس��ان خفته،
ز خود یاد آرید» به لحاظ محتوایی ارجمند است،
زبانآوری علی معلمدامغانی در مثنوی «نشس��ته
خواند نیمهشب برادرم دوگانه را» هم محترم است.

 -3آیات مبین

غ��زل «در م��دار باوفایی» از می��ان غزلهای
«لحظههای بیمالحظه» ،از نمونههای برجس��ته
شع ر آیینی موفق است که در ادامه سعی بر آن دارم
عل��ل موفقیت آن را -از دیدگاه خود و در حد توان
خود -تشریح کنم.
 -1-3ردی�ف :آنچه در وهله نخست و در روساخت
غزل به چش��م میخورد ،ردیف فعلی «زیس��تی»
اس��ت .مصدر زیستن که امروز تقریباً جای خود را
به فعل مرکب «زندگی کردن» داده اس��ت ،در این
غزل نقشی کلیدی ایفا میکند اما چرا؟ علت جلب

نظر ردیف در این غزل ،تناقض ظاهری این کلمه با
مضمون مصیبتوار بیشتر ابیات است ،یعنی با اینکه
خصوصاً ابیات آغازین غزل ،همگی اش��اراتی دارند
به وقایعی جانکاه اما فعل زیس��تن ،فعلی مثبت و
امیدبخش است و این تناقض چیزی است از جنس
«م��ا رأیت اال جمی ً
ال» که در مصراعی از غزل (غیر
زیبایی ندیدی در بالباران عش��ق) نیز بدان اشاره
شده است .عادت معهود ذهن این است که حضرت
زینب(س) با هم��ه این حوادث ،مرگی تدریجی را
تجربه کرده است اما شاعر با بر هم زدن این عادت،
همه این حوادث را زیس��تن دیده است؛ نگاهی که
انگار با سیره فکری اهلبیت نیز سازگارتر است.
 -2-3روای�ت :در یادداش��ت دیگری که برای این
کتاب نوش��تهام ،اش��اره کردم یکی از عواملی که
مبین اردس��تانی برای آن ارزشی ویژه قائل است،
سیر روایی غزل است .در این غزل نیز شاعر ضمن
حفظ استقالل معنایی هر بیت ،تالش کرده است
روایتی خوشس��اخت ارائه بدهد ک��ه در این کار
توفیق فراوانی داشته است .مصراع دوم مطلع غزل،
شروع این روایت است و نمایهای برای ابیات آینده:
«ای که پیش از کربال هم کربالیی زیستی» .ابیات
بعد به نوعی تشریح این مصراع در یک سیر زمانی
منظماند .شاعر این زیست را با پیامبر(ص) ،حضرت
علی(ع) و حضرت زه��را(س) آغاز میکند ،با امام
حسن(ع) ادامه میدهد و با رسیدن به زمان واقعه

وطن امروز

کربال ،ضمن اشاره به شهادت حضرت علیاصغر(ع)
و امام حس��ین(ع) بخش نخست روایت را متوقف
میکن��د .حادثههای پ��س از کربال در تلمیح بیت
بعدی جمعبندی شدهاست:
«غیر زیبایی ندیدی در بالباران عشق
از الست عاشقی قالوا بالیی زیستی»
این بیت در واقع حلقه واس��طی است که پاره
دوم غزل را آغاز میکند .این پاره ،جز در یک بیت
که انگار به قسمت اول تعلق دارد (خطبه خواندی
حی��دری از مصحف��ی آتش به ج��ان /همنفس با
آیههای روشنایی زیستی) ،بیشتر بر کلیات تمرکز
دارد ،البته این بخش نیز با اش��ارات روایی و قرآنی
و ادبی متعدد ،سعی در تکمیل بنایی دارند که در
بخش نخس��ت ،پی آن ریخته شده است 2 .بیت
پایان��ی به جمعبندی غزل اختصاص دارد .ش��اعر
پس از ذکر این حجم نش��انههای معرفتی به مدح
میرس��د .این مدح میتوانست زودتر و بدون بیان
پیشینه گفته شود اما آیا اثرگذاری فعلی را داشت؟
هرگز .در بیت ماقبل پایانی با تلمیح به بیت مشهور
حافظ ،ارادت شاعر نمایان میشود:
«عالمی دیگر مگر سازند و از نو آدمی
تا عیان گردد که بودی و کجایی زیستی»
و تازه در بیت پایانی است که مشخص میشود
غزل برای رحلت حضرت زینب(ص) س��روده شده
است:
«پر بزن ،وقت پریدن آمد،ای که سالها
در قفس هر لحظه با شوق رهایی زیستی»
آنچ��ه در زم��ان معم��ول اتفاق افتاده اس��ت،
در واق��ع همین بیت اس��ت و بس .هم��ه غزل از
ابتدا تا بدینجا ،بازگش��تی بوده است به گذشته؛
یک جمعبن��دی فوقالعاده .آیا غزل میتوانس��ت
جمعبندی رستگارانهتری از این داشته باشد؟ من
که فکر نمیکنم.
 -3-3اهمی�ت محت�وا (کارآم�دی) :در کن��ار همه
ویژگیهای فرم��ی ،آنچه میتواند یک غ��زل را باال
بکشد ،داشتن وحدتی در عین کثرت است .غزل «در
مدار باوفایی» با وجود تمام تنوع تصویری و مضمونی،
در مداری مشخص میشود که میتوان آن را وفاداری
یا در دورنمایی کلیتر ،تسلیم دانست؛ تسلیم در برابر
رضای حق .یعنی از نقطهنظر محتوایی ،آنچه مبین
برای مخاطب از س��رزمین ش��عر خود ارمغان آورده
است ،کلیدواژهای است که بیش از هر کس دیگری،
شایس��ته بانویی اس��ت که غزل به وی تقدیم شده
است .به عبارت بهتر ،ترجمان کربالیی زیستن -که
در مصراع دوم مطلع ،نقش��ی حیاتی دارد -میشود
همین تس��لیم بودن در برابر تمام مصیبتهایی که
بویژه در پاره اول روایت بدانها اشاره شده است .شاعر
میداند و میگوید که اگر قرار اس��ت از «وال» باشیم،
چ��ارهای جز تحمل «بال» وجود ندارد و البته که این
«بیچارگی» ،هرگز به معنای «بیچارگی» نیس��ت و
نهایت زیستن زیبا و زیبایی زیستن است:
«نذر شکر بیشکایت ،بر در تسلیم محض
سر نهادی ،البال ُء للوالیی زیستی»
*کارشناس و منتقد ادبی

گزارش خبرنگار «وطنامروز» از سیویکمین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

محسن شهمیرزادی :کودکی را تصور کنید که
س�الهای اول زندگیاش با کمک پ�در و مادر
تاتیتاتی میکند و مدتها میگذرد تا باالخره
بتواند چند قدمی جسته و گریخته بردارد .آن
زمانی که اس�تخوانهایش از نرمی درمیآیند
و میتواند روی پای خودش بایس�تد،در همان
موقعی که پدر و مادرخیالش�ان از راه رفتنش
آس�وده ش�ده ،او را در پشتبام رها میکنند و
سراغ مشغلههای دیگرشان را میگیرند ،همان
لحظه بیتوجهی آنها کودک را از پش�تبام به
زمین میکوبد .آنها آنقدر درگیر مش�غلههای
خود و دیگر فرزندانشان ش�دهاند که سالها
کودک را با دس�ت و پای شکسته در بستر رها
میکنند و تنها برخی دوس�تدارانش هستند
ک�ه هرچندوقت یکب�ار دور او جمع ش�ده و
اشک میریزند و بعضی فرو میخورند .مدتها
میگذرد و والدینش وقتی میبینند همس�ن و
ساالن او به جایی رسیدند و نانآور خانه و افتخار
خانواده ش�دند ،تصمیم میگیرند او را به دکتر
ببرند و برایش عصایی تهیه کنند ولی تا بخواهد
دوباره روی پای خودش بایستد تیمار میخواهد
و مراقبت .او اما برای این یادگرفتن فرصت ندارد
بار دیگر به دوران س�قوطش بازگردد تا زندگی
را ا ز آنجا س�ر بگیرد ،بلکه بای�د تاتیتاتی ،راه
رفتن و دویدن را با هم بیاموزد ،چرا که همسن

مستند

«ربانک» به سینماروایت میآید

س��ینماروایت در هفتمی��ن
برنامه از س��ری جدید خود،
فیلم مستند «ربانک» را مورد
نقد و بررسی قرار میدهد .به
گزارش «وطنامروز» ،مستند
«ربانک» به نویسندگی و کارگردانی صادق زارع
از تولیدات گروه فیلمسازی قدر هنر است که به
نقد و بررسی مسأله ربا در سیستم بانکی کشور
و تاثی��رات این موضوع ب��ر وضعیت اقتصادی
کش��ور میپ��ردازد و قرار اس��ت در هفتمین
قسمت از س��ری جدید برنامه «سینماروایت»
برای نخستینبار به نمایش درآید .مسأله ربا در
سیستم بانکی کشور یکی از موضوعاتی است
که طی این سالها بارها از سوی مراجع تقلید و
علما مورد نقد قرار گرفته است .مستند «ربانک»
با همین دغدغه س��عی کرده ت��ا در گفتوگو
با جامعهشناس��ان و کارشناس��ان اقتصادی به
بررس��ی تاثیر این موض��وع در وضعیت فعلی
اقتصادی و اجتماعی کش��ور بپردازد .جلس��ه
نمایش و نقد و بررس��ی این مستند در برنامه
سینماروایت روز یکشنبه 11شهریورماه ،ساعت
 17:30با حضور دکتر حسین صمصامی استاد
دانشگاه شهید بهشتی تهران ،محمدتقی فهیم
منتقد سینما و صادق زارع نویسنده و کارگردان
اثر ،در مجموعه فرهنگی -هنری اسوه واقع در
خیابان انقالب ،نبش خیابان بهارجنوبی برگزار
میشود .ش��رکت در این مراس��م برای عموم
مخاطبان آزاد و رایگان است.
رسانه

آغاز مرحله سوم دومین دوره
المپیاد سواد رسانهای

مراس��م افتتاحی��ه مرحل��ه
س��وم دومی��ن دوره المپیاد
بینالمللی س��واد رسانهای با
حضور دانشآموزان برگزیده
کش��وری و جمعی از اساتید
و فعاالن حوزه سواد رس��انهای ،برگزار شد .به
گ��زارش «وطنامروز» ،در این مراس��م که روز
گذشته در سالن اجتماعات موسسه فرهنگی-
آموزشی تزکیه تهران برگزار شد ،ضمن تقدیر از
دانشآموزان برگزیده مرحله جهانی دوره پیش،
برنامههای علمی و آموزش��ی مرحله سوم این
دوره نیز اعالم شد .شرکت در مسابقه تلویزیونی
برنده باش ،بازدید از دانشگاه صداوسیما ،بازدید
از باغ کتاب تهران ،بازدید از حوزه هنری ،تجربه
تکنولوژی واقعی��ت اف��زوده ( )ARو واقعیت
مجازی ( )VRبخشی از برنامههای این مرحله
است که توس��ط علی رضاییوال ،دبیر اجرایی
المپیاد س��واد رسانهای تشریح شد .سیدبشیر
حس��ینی ،دبیر این روی��داد دانشآم��وزی با
تاکی��د بر رویکرد «مس��الهمحور» ب��ودن این
المپیاد ،بیان داش��ت« :قصد ما از برگزاری این
المپیاد مواجه کردن دانشآموزان با مس��ائل و
چالشهای واقعی اس��ت تا طی آن نوجوان ما
رش��د کند و بتواند در حل مسائل آینده کشور
تاثیرگذار باش��د» .مرحله س��وم دومین دوره
المپیاد بینالمللی سواد رسانهای طی اردویی 6
روزه توسط باشگاه سواد رسانهای و با مشارکت
فرهنگسرای بعثت شهر صفادشت ،از تاریخ 9
الی  14ش��هریور برگزار میشود .مراسم پایانی
و اهدای مدال به دانشآموزان برگزیده مرحله
کشوری ،روز چهارشنبه مورخ  14شهریورماه
در تاالر سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد.
ادبیات

تاتیتاتی تا اصفهان!
و ساالن فرنگی او سالهاست به شأن و مقام و
درآمدی رسیدهاند و حتی پدر و مادرش برخی
از آنه�ا را در خانه خود به فرزندخواندگی قبول
کردهاند .این داستان هرچند غیرمنطقی به نظر
میآی�د اما کمدی و در عین ح�ال تراژدی این
سالهای س�ینمای کودک است که این سینما
همان طفل و پدر و مادر آن ،مدیران سینمایی و
عصایش همان «جشنواره فیلم کودک و نوجوان
است»؛ جشنوارهای که سالهاست سیاستش
به س�مت احی�ای س�ینمای محتض�ر کودک
جهت پیدا کرده اس�ت و در اتفاقی پس�ندیده
سالهاست به مرکزیت اصفهان برگزار میشود.
البته این مرکزیت همچنان نتوانسته هژمونی
پایتخت را از خود دور کند ،چرا که شرایط نابرابر
تولید و پخش آثار سینمایی در کشور همچنان
در کفه تهران س�نگینتر است و این جشنواره
کماکان ترانسفر فرودگاه تهران -اصفهان شده
اس�ت .اما هیچکدام از اینه�ا دلیلی کافی برای
عقبگرد جش�نواره در سال جاری نیست .وارد
اصفهان کهش�وی،به محل اسکان یا سینماها
که م�یروی در هر حالت انگارنهان�گار که این
ش�هر میزبان یکی از بزرگترین جشنوارههای
سینمایی است .انبوه سلبریتیها و هنرمندان
عرصه کودک و نوجوان در این نقطه باس�تانی
دور هم جمع شدهاند اما نشانی از این دورهمی
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آیا «موراکامی» جایزه جایگزین
نوبل را دریافت میکند؟

هم به چشم نمیخورد و شاید سینمای کودک
مظلومت�ر از ته�ران در اصفهان خان�ه گزیده
اس�ت .کنداکتور ش�لوغ فیلمهای س�ینمایی
ایران�ی و بینالمل�ل انتخابها را ب�رای اهالی
رس�انه کمی س�خت میکند،با این وجود روز
افتتاحیه را به تماشای «آهوی پیشونی سفید
 »۲گذراندیم؛ فیلمی که س�یدجواد هاشمی به
عن�وان کارگردان و تهیهکننده آن ،س�الهای
پیش در قس�مت نخست دنیایی جدید و بدیع
را به تصویر کش�ید و یکی از آثار نسبتا خوب
س�ینمای کودک محس�وب میش�د؛ دنیایی
فانتزی از «قلعه حیوانات» که کاراکترهای آنها
ترکیبی از حیوان و انسان را تشکیل میدهند؛
نبرد خیر و ش�ری که در یک س�وی آن آهوها
و در س�وی دیگر اختاپوس ق�رار دارند .حلقه
مواجهه خیر و ش�ر و شکلگیری پیرنگهای
داستانی «آهوی پیشونی سفید» با بازی ترالن
پروانه اس�ت که عصاره بدنش برای جاودانگی
اختاپوس مورد نیاز است .سیدجواد هاشمی در
این اثر اقدام به خلق دنیایی جدید کرده است
که میزان تخیل و فضای فانتزی آن بیش�ترین
چیزی اس�ت که در فیلم میتوان از آن تجلیل
کرد؛ لنگه کفش�ی که در بیابان سینمای ایران
نایاب است و نفس وجود آن تحسینبرانگیز .اما
کارگردان برای روایت این دنیای فانتزی و بیان

پندهای اخالقیاش به نظر میرس�د ناپختهتر
از قس�مت قبل عمل کرده است .این قسمت از
آهوی پیشونی سفید بیشتر از همیشه از المان
ترس و فانتزی بهره برده است؛ اتفاقی که باعث
میش�ود هیچگاه به کودکان زیر  ۱۰سال دیدن
این فیلم را توصیه نکنیم .صحنههای خشن و
بعضا ترسناکی که برای کمسن و ساالن میتواند
در زمره ژانر وحشت قرار بگیرد،در مقابل روایت
تک خطی ،ساده و بدون تعلیق قصه ،این فیلم
را ب�رای نوجوانان کس�لکنندهتر از نمونههای
مشابه میکند؛ داستان کمقوتی که تالش دارد
بدون خلق موقعیت طنز مخاط�ب را بخنداند
و ریتم کس�لکننده قصه را ب�ا موزیکال کردن
فیلم جبران کند؛ موزیک ویدئوهایی که همگی
طعنه به آثار نوستالژی دهه شصتیها میزنند
که بیش�ک ب�رای مخاطب دههه�ای  ۸۰و ۹۰
چندان دلچسب نیست و تالش دارد نسلهای
دیگ�ری را ب�ا خود هم�راه کند .ش�اید آرزوی
پربیراهی نباشد که الهی هیچ کارگردان ایرانی
قس�مت دومی برای فیلمش نسازداما حاال که
سیدجوادهاشمی بالفاصله بعد از انتهای فیلم
نوید قسمت سوم را داده ،پسندیده است تالش
کند معیارهای مشخصی برای سینمای مخاطب
خود طرح کن�د و فیلمه�ای دغدغهمندش را
هوشمندانهتر به پرده سینما بیاورد.

پس از رس��واییهای جنسی
و لغ��و ش��دن نوب��ل ادبیات
 ،۲۰۱۸جای��زه جایگزین��ی
برگزار میش��ود ک��ه حاال 4
نامزد آن اعالم ش��ده است .به
نظر کارشناس��ان احتمال برنده شدن موراکامی
بیشتر از  3نامزد دیگر است .به گزارش فارس به
نقل از گاردین ،پس از کنسل شدن نوبل ادبیات
 ۲۰۱۸و موکول ش��دن آن به س��ال  ۲۰۱۹که
قرار ش��د  2جایزه  2س��ال  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹طی
یک رویداد و یک مراس��م اهدا شود ،چهرههای
شاخص فرهنگی -ادبی سوئد از پای ننشستند
و جایزهای موازی برگزار کردند که روز گذش��ته
 ۴نامزد را برای این جایزه جایگزین نوبل ادبیات
اعالم کردن��د« .هاروکی موراکامی» نویس��نده
نامدار ژاپنی« ،نیِل گِیمن» رماننویس بریتانیایی،
« َم��ری ُکنده» داس��تاننویس رنگینپوس��ت
فرانس��وی ،و «کیم توی» نویس��نده کانادایی 4
نامزد نهایی دریافت نوبل جایگزین هستند ،البته
این جایزه جایگزین دقیقا طبق برنامهریزی جایزه
اصلی نوبل و در هم��ان زمانبندی برنامهریزی
ش��ده انجام میشود اما هیأت انتخابکننده آن
محدودتر و اعضای آن جدیدتر و حدودا ً ش��امل
 ۱۰۰نف��ر از چهرههای فرهنگی -ادبی س��وئد
است .براساس گمانهزنیهای رسانهای« ،هاروکی
موراکامی» نویس��نده ش��هیر ژاپنی اصلیترین
شانس دریافت جایزه امسال است.

